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USNESENÍ z 46. schůze Rady města Přerova konané dne 29. září 2020 

 

1713/46/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 46. schůze Rady města 

Přerova konané dne 29. září 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 46. schůze Rady města Přerova konané dne 29. září 2020, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu     

46. schůze Rady města Přerova. 

 

 

1714/46/3/2020 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 

budovy č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je 

součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a společností AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická s.r.o., IČ: 02560739, se sídlem Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava jako 

nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o celkové výměře 590,72 m2 situovaných v přízemí a 1. 

patře budovy č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v 

k.ú. Přerov za účelem poskytování výchovy, vzdělávání a školských služeb podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a provozování střední a vyšší odborné školy. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1.6.2021. Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran 

ve výši 300,-Kč/m2/rok. 

 

1715/46/4/2020 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje  uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

územního celku za rok 2020 mezi statutárním městem Přerov a firmou TOP AUDITING, s.r.o., 

Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 45477639. Cena za uvedené služby činí 98 000,-- Kč 

bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 30.04.2021. 

 

V Přerově dne 29. 9. 2020 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


